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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة
 

احلمُد هلل محَد الشاكرين، والصالُة والسالُم على النبيِّ املرَسلِّ رمحًة للعاَلمني، وعلى آلهِّ  
 وأصحابهِّ الطيبني املباركني، وبعد:

فإن محَد هللا تعاََل ذكٌر وعبادة، وثناٌء عليه سبحانه، واعرتاٌف بفضلهِّ ونعمته، ولذلك فإنه  
 ن فضلهِّ يف احلياةِّ الدنيا، ويرفُع به درجتُه يف اآلخرة.ََيزي عليه جزاًء كبريًا، فَيزيُد عبَدُه م

 وقد أحببُت أن أمجَع يف هذه األحاديثِّ األربعنَي ما يدلُّ على ذلك، وُيربُِّز فضَل احلمدِّ 
ه، كما أردُت به ثواًًب ُأجَزى عليه من ربيِّ العاَلمني، ومبتغًيا به رضاُه  وأجَر قائلهِّ والعاملِّ مبوجب

 أوًًل.
نِّ على هذا األمرِّ مها )احلمُد( و)الشكر(، ومها مبعىن واحٍد عند احملققني وأكثُر لف ظنيِّ يدًلي

من علماءِّ اللغة، وفرََّق بعضهم بينهما يف نواٍح جزئيٍة ًل تؤثيُِّر على املعىَن األساسِّ حباٍل من  
 األحوال.

منه،   ولذلك أحببُت أن تكوَن نصُف هذه األحاديثِّ فيها لفُظ )احلمدِّ( وما يتصرَّفُ 
 والنصُف اآلخُر يكوُن فيه لفُظ )الشكرِّ( وما يتصرَُّف منه.

ولفُظ )احلمد( أكثُر من لفظِّ )الشكرِّ( يف نصوصِّ األحاديثِّ الشريفةِّ بكثري؛ ولذلك جاءْت 
أحاديُث النصفِّ األولِّ كلُّها من الصحيحني، بينما جاَء الشطُر األوُل من القسمِّ الثاين من 

   ى، ولكنَّها كلَّها صحيحٌة وحسنة.ُر من سنٍن ومسانيَد أخر الصحيحني، والشطُر اآلخ
ا، مع شرحِّ مفرداتِّ ما يلزم، وتعليقاٍت قليلة.  وقد خرَّجتها وبيَّنُت حكَمها من مظاّنيِّ

وأدعو هللا تعاََل أن ينفَع هبا إخواين وأحبايب وسائَر املسلمني، وأن يتقب ََّلها مين بفضله، 
 أعانين على هذا، والشكُر له سبحانه. واحلمُد هلل الذي 

 
 حممد خري يوسف
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 )احلمد( أوًًل 
 

(1 ) 
 هتليل وتسبيح وحتميد 

 
 عن أيب هريرة:

له، له   ًل شريك   هُ  هللُا وحد  إًّل  ن قال: ًل إله  م  أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال: "
  ،رقابشر  ع   ْدل  كانْت له ع    ،مائة  مرة، يف يوٍم شيٍء قدير  احلمُد وهو على كلّ   امللُك ولهُ 

، ذلك يوم هُ  رزًا من الشيطان  وكانت له ح   ،ئةْت عنه مائُة سيّ  ي  وحمُ   ،بْت له مائُة حسنةت  وكُ 
 .  أكثر  من ذلك  أحٌد عمل  ا جاء  به إًّل . ومل أيت  أحٌد أفضل  مّ سيحىت يُ 

د   ب  ولو كانْت مثل  ز   طاّيهُ ، ُحطَّْت خ  مائة  مرةهللا  وحبمد ه، يف يوٍم  قال: سبحان  ن وم  
 ". البحر

 
 .واللفُظ له (2691صحيح مسلم )(، 3119صحيح البخاري )

 
 عدَل عشرِّ رقاب: أي ثواَب عتقِّ عشرِّ رقاب.

 
(2 ) 

 سبحان هللا وحبمده 
 

 عن أيب هريرة:
هللا    سبحان   م ن قال  حني ُيصب ُح وحني ُيسي:"قاَل رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

ء  به، إًّل أحٌد قال  مثل  ما قال   امل أيت  أحٌد يوم  القيامة  أبفضل  مّا جمائة  مرة،  وحبمد ه  
 ". أو زاد  عليه

 (.2692صحيح مسلم )
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(3 ) 

 الذكر صدقة أيًضا! 
 

:  عن أيب ذري
 عن النبيِّ صلَّى هللا عليه وسلََّم أنه قال:

 
  ، صدقةميدٍة وكلُّ حت   ،صدقةسبيحٍة . فكلُّ ت  صدقةن أحد كم م   ىالم  ُح على كلّ  سُ صب  يُ "

.  صدقةوهنٌي عن املنكر   ،صدقةوأمٌر ابملعروف   ،صدقةوكلُّ تكبريٍة  ،صدقةوكلُّ هتليلٍة 
 ".ىالضح  ركُعهما من ي   ركعتان   زُئ من ذلكويُ 
 

 .(2827واللفُظ له، ومن رواية أيب هريرة رواُه البخاري يف صحيحه ) (720صحيح مسلم )
 

 .(1)ى: األمنلُة من أانملِّ األصابعالمَ السُّ 
 

(4 ) 
 عشر مرات فقط!

 
 عن أيب أيوب األنصاري قال:

: ًل إله  إًّل هللُا قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: " ُه ًل شريك  له، له  م ن قال  وحد 
الـُملُك وله احلمُد وهو على كلّ  شيٍء قدير، عشر  م رار، كان كمن أعتق  أربعة  أنفٍس من  

 ". ول د  إمساعيل
 

 (.2693صحيح مسلم )
 

 . 2/396النهاية يف غريب احلديث واألثر ( 1) 
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(5 ) 

 سبحانك اللهم وحبمدك 
 

 عن عائشَة قالت: 
 

  اللهمَّ  ُسبحان ك  "وسجودِّه:  وعهِّ كر يقوَل يف  ُر أنْ ثِّ كيُ كان رسوُل هللاِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم 
 . أوَُّل القرآنت. يَ "اغف ْر يل ، اللهمَّ ربَّنا وحبمد ك  

 
 . واللفُظ لألخري (484صحيح مسلم )(،  784صحيح البخاري )

 
َْمدِّ َربيَِّك َواْستَ ْغفِّْرُه إِّنَُّه َكاَن تَ وَّاًبً قوَلُه تعاََل يف آخرِّ سورةِّ النصر: } يعين يتأوَّلُ   {. َفَسبيِّْح حبِّ

 
(6 ) 

 أفضل الكالم
 

:  عن أيب ذري
 

 أنَّ رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم ُسئل: أيُّ الكالمِّ أفضل؟
 ". هللا  وحبمدهما اصطف ى هللا ملالئكته  أو لعباده: سبحان   قال: "

 
 (.2731صحيح مسلم )
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(7 ) 
 أحبُّ إيّل... 

 
 عن أيب هريرَة قال:

 
: ُسبحان  هللا، واحلمُد هلل، وًل إله  إًّل هللا،  قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: " ْن أقول  َل 

 ". وهللا أكرب، أحبُّ إيلَّ مّا طلعْت عليه الشمس
 

 (. 2695صحيح مسلم )
 

(8 ) 
 خفيفتان.. حبيبتان 

 
 عن أيب هريرَة قال: 

 
  كلمتان  خفيفتان  على اللسان، ثقيلتان  يف امليزان، قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

 " حبيبتان  إىل الرمحن: ُسبحان هللا وحبمده، ُسبحان  هللا العظيم 
 

 . . ولفظهما سواء (2694صحيح مسلم )(، 6304صحيح البخاري )
 

قاَل احلافُظ ابُن حجر: وصفهما ًبخلفَّةِّ والثقلِّ لبيانِّ قلَّةِّ العملِّ وكثرةِّ الثواب. ويف هذه 
 .(2)األلفاظِّ الثالثةِّ سجٌع مستعذب 

 
 

 

 . 13/540فتح الباري ( 2) 
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(9 ) 
 أربع كلمات 

 
 عن جويريَة رضَي هللا عنها: 

 
مث  ،وهي يف مسجدِّهاى الصبَح من عندِّها ُبكرًة حني صلَّ  أنَّ النبَّ صلَّى هللُا عليه وسلََّم خرجَ 

   ؟"ما زلت  على احلال  اليت فارقُتك  عليها" :فقال ،أن َأضَحى وهي جالسةٌ  بعدَ  رجعَ 
 قالت: نعم. 

لو ُوز ن ْت مبا   ،ك  أربع  كلماٍت ثالث  مراتٍ لقد قلُت بعد  " :النبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّمَ  قالَ 
هور   ،لق ه، عدد  خ  هللا  وحبمد ه   قلت  منُذ اليوم  لوز ن تهنَّ: سبحان   ه وز ن ة   ،ض ا نفس   ،عرش 

 ". وم داد  كلمات ه
 

 (.2726صحيح مسلم )
 

(10 ) 
   امليزان  احلمد هلل متل 

 
 قال:  األشعرييِّ  عن أيب مالكٍ 

 
امليزان،   متلُ  هلل   واحلمدُ  ،اإليان  طرُ ش   هورُ الطُّ "م: ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  قالَ 

،  نورٌ  ، والصالةُ واَلرض   السماوات   ما بني   - أو متلُ  - متآلن   هلل   واحلمدُ  هللا   وسبحان  
  فبايعٌ  ،غدوي   الناس   كلُّ   .أو عليك   لك   ةٌ جَّ حُ  ، والقرآنُ ضياءٌ  والصربُ  ، برهانٌ  والصدقةُ 

 ". هاقُ وب  ها أو مُ قُ عت  فمُ  ،هُ نفس  
 

 (.223صحيح مسلم )
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ُ  }  : هللا تعاَل كما قالَ   ،هنا الصالة ًبإلميانِّ  املرادُ  :قيلالطهوُر شطُر اإلميان:  َوَما َكاَن اَّللَّ

يَع إِّميَاَنُكمْ   .كالشطر  فصارتْ  ،الصالة  يف صحةِّ  شرطٌ  والطهارةُ  [.143البقرة: { ]سورة لُِّيضِّ
 . اا حقيقي  نصفً  أن يكونَ  يف الشطرِّ  وليس يلزمُ 

دي إَل الصواب،  واملنكر، وتَ  ى عن الفحشاءِّ من املعاصي، وتنهَ  أّنا متنعُ  معناهُ  :نور  والصالةُ 
 به. ستضاء  يُ  كما أن النورَ 

 الصدقُة حجٌَّة على إميانِّ فاعلِّها. معناُه والصدقة برهان: 
ا على مستمر   ، مهتديً  ،امستضيئً  صاحبهُ  حممود، وًل يزالُ  أن الصربَ  املرادُ والصرُب ضياء: 

 .(3)الصواب 
 

(11 ) 
 احلمد هلل كثريًا 

 
 وقياص قال: عن سعد بنِّ أيب

 
 فقال: عليِّْمين كالًما أقولُه.  هللاِّ صلَّى هللاُ عليهِّ وسلَّمَ  أعرايبٌّ إَل رسولِّ  جاءَ 
هللا    سبحان   ، كثريًا  واحلمُد هلل   ،أكرُب كبريًا ، هللاُ له ًل شريك   هُ : ًل إله إًل هللاُ وحد  ُقل" :قال

   ".قوة  إًل ابهلل  العزيز  احلكيم ربّ  العال م ني، ًل حول  وًل 
 ؟  فما يل ،يبيِّ : فهؤًلءِّ لر قال
 ". ْر يل وارمْحين واهد ين وارزْقيناغف : اللهمَّ ُقل" :قال

 
 (.2696صحيح مسلم )

 
 

 

 . 3/100مسلم مقتطفات من شرح النووي على صحيح  ( 3) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=638&idto=825&bk_no=53&ID=106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=638&idto=825&bk_no=53&ID=106#docu
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(12 ) 
 يف السح ر

 
 عن أيب هريرة:

سامٌع حبمد  هللا    ع  مسَّ " :يقول رَ كان إذا كان يف سفٍر وأسحَ أن النبَّ صَلى هللا عليه وسلََّم  
ْل علينا ،وُحسن  بالئ ه علينا ْبنا وأفض   ". عائًذا ابهلل من النار، ربَّنا صاح 

 
 (.2718صحيح مسلم )

 
 أسحر: دخَل وقَت السَحر.

ُن نَِّعَمُه مسََّع سامع: بلََّغ سامٌع قويل هذا إَل غريه.  وأفضاَلُه علينا. . أباني حنمُد هللَا وحُنسِّ
 مبعىَن النعمة. فالبالُء هنا 

ْل علينا ْبنا وأفضِّ ، فتفضَّْل علينا إبدامةِّ النعمةِّ والتوفيقِّ للقيامِّ املراُد أعِّنَّا وحافظنا: ربَّنا صاحِّ
 .(4)حبقوقها

 
(13 ) 

 رؤّي حيبها 
 

 عن أيب سعيد اخلدري:
، ، فإمنا هي  من هللاإذا رأى أحدُكم رؤّي حُيبُّها"أنه مسَع النبَّ صلَّى هللا عليه وسلََّم يقول: 

،  ، وإذا رأى غري  ذلك ما يكرُه، فإمنا هي من الشيطانْث هباحدّ  حمد  هللا  عليها وليُ فلي  
 ". ، فإهنا ًل تضرُّه ْرها َلحدٍ ذكُ ْذ من شرّ ها، وًل ي  ع  ست  فلي  
 

 ( من رواية أيب سلمة، واللفُظ لألول.2261(، صحيح مسلم )6584البخاري )صحيح 
 

 . 292/ 13خمتصرًا من عون املعبود ( 4) 
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(14 ) 

 عطاس فحمد 
 

 عن أنس بنِّ مالٍك قال:
 

 فقالَ  ،أحَدمها ومل ُيشميِّتِّ اآلخر فشمَّتَ  ،رُجالن عند النبيِّ صلَّى هللُا عليه وسلََّم  سَ عطَ 
ْته: عَطسَ    ؟سُت أان فلم ُتشميِّْتينفالٌن فشمَّتَّه، وعطَ  الذي مل ُيشميِّ

 ". د  هللا  م  مل حت   وإنك   ، هللا   د  إنَّ هذا مح   " :قال
 

 .واللفُظ له (2991صحيح مسلم )(، 5867صحيح البخاري )
 

 يرمُحَك هللا.  مشَّته: دعا له خبري، وتشميُت العاطس: أن يقوَل له:  
 وهو سنَّة. 

 .(5)ََيَمد وُيكَرُه التشميُت إذا مل 
 

(15 ) 
 بعد الفراغ من الطعام

 
 عن أيب أُمامة:

 
ًبا مبارًكا فيه، غري   احلمُد هلل  كثريًا طيّ  "مائدَتُه قال:  عَ إذا رف أنَّ النبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم كانَ 

 ". م كف يٍّ وًل ُمو دٍَّع وًل ُمست غًًن عنه، ربَّنا
 

 

 . 18/121، 31/ 14ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 5) 
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 (.5142صحيح البخاري )
 

 طييًِّبا: محًدا خالًصا من الريءِّ والسمعة. محًدا 
فينبغي أن يكوَن محدان   ،؛ ألنَّ نِّعَمُه ًل تنقطُع عنامبارًكا: أي محًدا ذا بركٍة دائًما ًل ينقطع

  ، ولو نيًَّة واعتقاًدا.غرَي منقطٍع أيًضا
 عليه إنعامه.  غرَي مكفيي: غرَي مردودٍ 

 .(6)غرَي مودَّع: أي غرَي مرتوك
 

(16 ) 
 مسع هللا ملن محده

 
 عن مالك بنِّ احلويرث:

 
َع َع رفحىت َُياذَِّي هبما أُذنَيه، وإذا رك كان إذا كربََّ رفَع يديهِّ أنَّ رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم  

مثَل َل فع "مس  ع  هللُا ملن مح  د ه"مِّن الركوعِّ فقال:  حىت َُياذَِّي هبما أُذنَيه، وإذا رفَع رأَسهُ  يديهِّ 
 .ذلك 

 
 .(391صحيح مسلم )

 
(17 ) 

 متابعة اإلمام
 

 عن الرباء بنِّ عازب قال:
 

 

 . 297/ 9مستفاد من حتفة األحوذي ( 6) 
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حىت   ا ظهَرهُ نِّ أحٌد مني " مل َيَْ د همس  ع  هللاُ ملن مح   إذا قال: " مَ ى هللا عليه وسلَّ كان رسوُل هللاِّ صلَّ 
 قُع سجوًدا بعَده.مث نَ  ، يقَع رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ساجًدا

 
 (.474صحيح مسلم )

 
(18 ) 

 محد كثري طيب 
 

 عن أنس:
 محًدا كثريًا طييًِّبا مبارًكا فيه.  فقال: احلمُد هللِّ  ،الن ََّفسُ  الصفَّ وقد حَفَزهُ  فدخلَ  ،أنَّ رجاًل جاء 

  ؟"ابلكلماتاملتكلّ ُم  أيُّكمُ قال: " هللاُ عليه وسلََّم صالَتهُ ى رسوُل هللاِّ صلَّى ا قضَ فلمي 
 القوُم.  فأَرمَّ 

   ."فإنه مل يـ ُقْل أبًسا   ،أيُّكم املتكلّ ُم هبا " :فقال
 : جئُت وقد حَفَزين الن ََّفُس فقلُتها. رجلٌ  فقالَ 
ا أيُّ لقد رأيُت اثين  عشر  م  " :فقال  !"هم يرفُعهال ًكا يبتد روهن 

 
 (.600صحيح مسلم )

 
 .(7)أرمَّ القوم: سكتوا ومل َييبوا

 
(19 ) 

 عقب الصالة
 

 عن كعب بنِّ ُعْجرة:
 

 . 2/267النهاية يف غريب احلديث واألثر ( 7) 
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بـُر  كلّ   يُب قائُلهنَّ )أو فاع ُلهنَّ( دُ باٌت ًل ي   عقَّ مُ عن رسولِّ هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال: "

 ". كبرية وأربٌع وثالثون  ت ،وثالٌث وثالثون  حتميدة  ،ثالٌث وثالثون  تسبيحة :صالٍة مكتوبة
 

 (.596صحيح مسلم )
 

 .(8)مسيِّيت معقَّبات ألّنا عادْت مرًة بعَد مرة، أو ألّنا تُقاُل َعقيَب الصالة
 

(20 ) 
 التحميد والتسبيح والتكبري عند الركوب

 
 عن أنٍس رضَي هللا عنه قال:

 
ًبملدينةِّ الظهَر أربًعا، والعصَر بذي احلَُليفةِّ  وحنُن معهُ  عليهِّ وسلَّمَ هللاِّ صلَّى هللُا صلَّى رسوُل 

،   البيداءِّ حىت استَوْت بهِّ على  ،، مث ًبَت هبا حىت أصبح، مث ركبنيركعتَ  محَِّد هللَا وسبََّح وكربَّ
ىت كان يوُم الرتويةِّ  أََمَر الناَس فَحلُّوا، ح ا، وأَهلَّ الناُس هبما، فلمَّا َقدِّْمنمرةمث أَهلَّ حبجٍي وعُ 

 . ًبحلجي  أََهلُّوا
هِّ قياًما، وذبَح رسوُل هللاِّ صلَّى هللاُ عليهِّ وسلََّم صلَّى هللاُ عليهِّ وسلََّم بََدانٍت بيدَر النبُّ : وحنَ قال

 ني.نيِّ أملحَ ًبملدينةِّ كبشَ 
 

( من روايةِّ ابنِّ عباس رضَي هللا  1243، وملخًصا عند مسلم )(1476صحيح البخاري )
 . عنهما

 

 

 . 3/267 املصدر السابق ( 8) 
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اَم ذي احلليفة إَل جهةِّ مكة، وهي بقربِّ ذي احلليفة،  ومسيِّيْت البيداء: هي الشرُف الذي قدي
 .(9)بيداَء ألنه ليس فيها بناءٌ وًل أثر

 

  

 

 . 8/228شرح النووي على صحيح مسلم ( 9) 
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 )الشكر( اثنًيا 
 

(21 ) 
 شكر الناس 

 
 عن أيب هريرَة قال:

 
 ". ًل يشكُر هللا  م ن ًل ي شكُر الناس  أًب القاسمِّ صلَّى هللا عليه وسلََّم يقول: " مسعتُ 

 
أبو داود يف السنن ( وقال: حديٌث حسٌن صحيح، ورواُه 1954الرتمذي يف السنن ) رواُه 

، وذكَر الشيخ شعيب  (3407رواُه ابُن حبيان يف صحيحه )و األلباين،  ( وصححهُ 4811)
 صحيٌح على شرطِّ مسلم.أن إسنادُه  

 
(22 ) 

 قلب شاكر 
 

 عن ثوًبَن موََل رسولِّ هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال: 
 

  ا مع رسولِّ هللاِّ قال: كني  [،34{ ]سورة التوبة: َوالَّذِّيَن َيْكنُِّزوَن الذََّهَب َواْلفِّضَّةَ }ملا نَزَلْت: 
ما َل يف الذهبِّ والفِّضَّةِّ زِّ : أُنبعُض أصحابِّه عضِّ أسفارِّه، فقالَ صلَّى هللُا عليه وسلَّم يف ب

 َذه.  خِّ لو َعلِّْمنا َأيُّ املالِّ خرٌي فنتَّ أُنزِّل، 
 ". لساٌن ذاك ٌر، وقلٌب شاكٌر، وزوجٌة مؤمنٌة تُع يُنه على إيان ه أفض ُلهُ "فقال: 

 
 األلباين. حسن. وصححهُ  حديثٌ ( وقال: 3094رواُه الرتمذي يف السنن )
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  ، حمامده  عليه جبميعِّ  والثناءِّ  ،وتليله وتسبيحهِّ  وتقديسهِّ  ، هللا تعاََل  أي بتمجيدِّ  : ذاكر لسانٌ 
 . القرآن وتالوةِّ 

 . وإحسانه أي على إنعامهِّ  :شاكر وقلبٌ  
وغريمها من  والصومَ  الصالةَ  هُ رَ أبن تذكيِّ  ، أي على دينه : على إميانه عينهُ تُ  مؤمنةٌ  وزوجةٌ  

 .(10)ت احملرما من الزان وسائرِّ  هُ ومتنعَ  ،العبادات 
 

(23 ) 
 شكر النعمة

 
 عن عبدهللا ]بن مسعود رضَي هللا عنه[ قال: 

 
 ،عليُِّمنا السُّورَة مِّن القرآنبُّ هللاِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم يُعليُِّمنا التَّشهَُّد يف الصَّالةِّ كما يُ كان ن

  ، ن نا ذات  ب يوأصل حْ  ، اللَّهمَّ ألّ ْف بني  قلوب نا": ُمنا كما يُعليُِّمنا التَّشهُّديكْن يُعليِّ  ويُعليُِّمنا ما مل
نّ ْبنا الفواحش  ما ظه ر منها وما  ، نا م ن الظُّلمات  إىل النُّور ونّ   ،واهد ان ُسُبل  السَّالم وج 

نا ،ار انوأبص ،اللَّهمَّ احف ْظنا يف أمساع نا ،بط ن هبا  ُمْثن ني   ،لنعمت كواجع ْلنا شاكرين   ،وأزواج 
 ". فأمت ْمها علينا ، قابلني  هبا ،عليك

 
أن إسنادُه صحيٌح على شرطِّ  وذكَر الشيخ شعيب (،996رواُه ابُن حبيان يف صحيحه )

 ( وصححه على شرطِّ مسلم، واللفُظ لألول.977كما رواه احلاكم يف املستدرك )  مسلم.
 يف كلماٍت من احلديثِّ لتتوضََّح به: "كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم ولفُظ األخريِّ 

 كلماٍت كما يعليِّمنا التشهد: اللهمَّ أليِّْف بني قلوبِّنا...". يعليِّمنا  
 

 
 

 

 . 8/390حتفة األحوذي ( 10) 
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(24 ) 
 الطاعم الشاكر 

 
نانِّ بنِّ َسنََّة األسلمييِّ عن    صاحبِّ النبيِّ صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:سِّ

 
 ".  له مثُل أجر  الصائم  الصابرالطاع ُم الشاكرُ قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

 
يف صحيح   ، وصححهُ (19036، وأمحد يف املسند )(1765رواُه ابُن ماجه يف السنن )

 (.3943اجلامع الصغري )
 

(25 ) 
 أشكر الناس 

 
 عن أيب هريرَة قال:

 
ًعا  ن  ق   وكنْ  ،أعبد  الناس كنْ ًعا ت  ر  و   كنْ   ،ّي أاب هريرةقاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

ك  وأح   ،أشكر  الناس كنْ ت   ْن جوار  م   ،مؤمًنا كنْ ت   بَّ للناس  ما حتبُّ لنفس   ن جاورك  وأحس 
 ". يُت القلبفإنَّ كثرة  الضحك  متُ  ،وأق لَّ الضحك ،ًماسل  مُ  تكنْ 

 
يف  له وصححه (، 5750والبيهقي يف شعب اإلميان )(، 4217رواُه ابُن ماجه يف السنن ) 

 (.4580صحيح اجلامع الصغري )
 

 تكْن مسلًما: أي كامَل اإلسالم.
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ُه مغمورًا يف الظلمات، مبكثرة الضحكِّ متيُت  نزلةِّ امليتِّ الذي ًل ينفُع نفَسُه  القلب: أي تصرييِّ
 .(11)بنافعة، وًل يدفُع عنها مكروًها

 
(26 ) 

 أين الشكر؟
 

 عن أيب هريرة:
 

يقوُل هللُا عزَّ وجلَّ: ّي ابن  آدم، مح لُتك  على اخليل   صلَّى هللا عليه وسلََّم قال: " عن النبيِّ 
 "؟ أس، فأين  شكُر ذلكرْ ُع وتـ  ب  رْ وزوَّجُتك  النساء، وجعلُتك  تـ  واإلبل، 

 
 ، وذكَر الشيخ شعيب أن إسنادُه صحيٌح على شرطِّ مسلم.(10383رواُه أمحد يف املسند )

 
 .(12) يَسهمئصاَر ر  :َس القومَ رأَ و ع: أتخُذ ربَع الغنيمة. تربَ 
 

(27 ) 
 إماطة اَلذى عن الطريق 

 
 عن أيب هريرة:

 
بينما رجٌل يشي بطريق، وجد  غصن  شوٍك على  رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال: "أن 

 ". الطريق، فأخَّره، فشكر  هللاُ له، فغفر  له
 

 

 . 6/486حتفة األحوذي ( 11) 
 . 188، 2/176النهاية يف غريب احلديث ( 12) 
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 ( ولفظهما سواء. 1914(، صحيح مسلم )624صحيح البخاري )
 

(28 ) 
 الرأفة ابحليوان 

 
 عن أيب هريرة:

 
  ، بينما رجٌل يشي بطريٍق اشتدَّ عليه  العط شُ "أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال: 

  ،أيكُل الثَـّر ى من  العطش   ،مثَّ خرج  فإذا كلٌب يله ثُ  ،فشر ب   ، فنزل  فيها ،فوجد  بئًرا
   .لقد بلغ  هذا الكلب  من  العطش  مثُل الَّذي كان  بلغ  ب   :فقال  الرَُّجلُ 

ُ لهُ  ،ى الكلب  فسق   ،ُه بفيه  مث أمس ك   ،فَّهُ خُ  فمل   ،فنزل  البئر      ".فغفر  لهُ  ،فشكر  اَّللَّ
   ؟ وإنَّ لنا يف البهائمِّ أجرًا ،ي رسوَل اَّللَِّّ  :قالوا
 ". يف كلّ  ذات  كب ٍد رطبٍة أجرٌ " :فقالَ 

 
 .(2244واللفُظ له، صحيح مسلم ) (5663صحيح البخاري )

 
 الكبُد الرطبُة كنايٌة عن احلياة. 

 
(29 ) 

 أمر املؤمن كله خري 
 

 عن صهيٍب قال:
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  ذاك   وليس   !خريٌ  كلَّهُ   أمر هُ  إنَّ  ،عجًبا َلمر  املؤمنقاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
  فكان   اُء صرب  ضرّ  هُ أصابتْ  وإنْ ، خريًا له فكان   كر  اُء ش  سرّ  هُ أصابتْ  إنْ  ، للمؤمنَلحٍد إًّل 

 ". خريًا له
 

 (.2999صحيح مسلم )
 

(30 ) 
 سجود وشكر 

 
 كرة:عن أيب بَ 

 
َر بِّه أو بُ سرور،  أمرُ  جاَءهُ كاَن إذا    صلَّى هللا عليه وسلَّم، أنهالنبيِّ  عن رًا  شاك ،خرَّ ساجًدا ،شيِّ

 .َّللَِّّ تعاَل
 

(، وصححه هلما يف صحيح اجلامع  1394( واللفُظ له، وابن ماجه )2774داود )رواه أبو 
 (.4701الصغري )

 
(31 ) 

 العطاء
 

 عن جابر بنِّ عبدهللا: 
 

ْد  ن مل ي  ، وم  به جز  فلي   ،جد  طاًء فو  ي  ع  ن ُأعط  م  عن النبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم قال: "
ُه كان كالبس   ط  ى مبا مل يـُعْ ن حتلَّ ومن كت م  فقد كفر، وم   ،قد شكرمن أْثًن  ف ، فإنَّ ن  فليـُثْ 

 ". ورثوب  زُ 
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ان يف  ابن حبي رواُه ( وقال: حديٌث حسٌن غريب، وحسَّنُه األلباين، و 2032ذي )رواه الرتم

 . واللفُظ لألول ( وذكَر الشيخ شعيب أن إسناده قوي.3415صحيحه )
 

 فوجد: أي فوجَد ما يكافُئ به. 
كالبسِّ ثويَب زور: هو الرجُل يلبُس الثياَب املشبَّهَة لثيابِّ الزهياد، يوهُِّم أنه منهم، ويُظهُر من 

  منه. التخشُّعِّ والتقشُّفِّ أكثَر مما يف قلبهِّ 
 .(13) مبا ليس فيه كمن لبَس ثويَب الزور، ارتَدى أبحدمها واتَّزَر ًبآلخر أنَّ املتحليِّي وأراَد ًبلتثنية،

 
 

(32 ) 
 كنوز الدعاء 

 
 عن شدَّاد بنِّ أوس قال:

 
فاكت ن زوا هؤًلء   ،الدَّاننري  والدَّراهم النَّاسُ  إذا اكت نز  "هللاِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم:  رسولُ قاَل 

وأسأُلك  ُشكر  ، والعزية  على الرُّشد   ،ُلك  الثَّبات  يف اَلمر: اللَّهمَّ إيّن  أسأالكلمات
إنَّك  أنت    ،وأستغفُرك  ل ما تعل م  ،ُلك  م ن خري  ما تعل موأسأ ،وُحسن  عبادت ك ،نعمت ك

ُم الغيوب  ". عالَّ
 

أمحد يف املسند  ، ورواهُ الشيخ شعيب ( وصححهُ 935رواُه ابُن حبيان يف صحيحه )
 .( وحسَّنه الشيخ بطرقه، واللفُظ لألول17155)
 

 .(14)العزمية على الرشد: أي عقُد القلبِّ على إمضاءِّ األمر
 

 . 9/318ينظر فتح الباري ( 13) 
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(33 ) 

 حني يصبح 
 

 عن ابن عباس:
 

ب م ن نعمٍة  حني  ُيصب ح: اللَّهمَّ ما أصب ح   م ن قال  " أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:
ى  فقد أدَّ  ،فل ك  احلمُد ولك  الشُّكر ،أو أبح ٍد م ن خ ْلق ك  فمنك  وحد ك  ًل شريك  لك  

 ". ُشْكر  ذلك  اليوم  
 

 (، وذكر الشيخ شعيب األرانؤوط أن إسنادُه صحيح. 861ان يف صحيحه )رواُه ابن حبي 
 

، هللا تعاََل: هذا يدلُّ على أن الشكَر هو اًلعرتاُف ًبملنعمِّ احلقيقي قاَل العظيم آًبدي رمحهُ 
 .(15)ورؤيُة كليِّ النعمِّ دقيقِّها وجليلِّها منه، وكمالُه أن يقوَم َيقيِّ النعم، ويصرفها يف مرضاةِّ املنعِّم

 
(34 ) 

 سجود شكر 
 

 عن ابنِّ عباس:
 

توبًة، ون سجُدها  سجد ها داودُ وقال: "، أنَّ النبَّ صلَّى هللا عليه وسلََّم سجَد يف )ص(
 ا". ُشكرً 

 

 

 . 9/249حتفة األحوذي ( 14) 
 . 281/ 13عون املعبود ( 15) 
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للطرباين واخلطيب يف  له األلباين، كما صححهُ ، وصححُه النسائي يف السنن )اجملتىب( رواهُ 
 (.3682صحيح اجلامع الصغري )

 
 .(16) نسجدها شكرًا: أي على النعمةِّ اليت آاتها هللا تعاََل داود، وهي قبوُل التوبة

 
(35 ) 

 شاكر.. وكافر 
 

 عن ابنِّ عباٍس قال:
 

أصبح  " :بُّ صلَّى اَّللَُّ عليهِّ وسلَّمفقاَل النَّ  ،بيِّ صلَّى اَّللَُّ عليهِّ وسلَّمُمطَِّر النَّاُس على عهدِّ النَّ 
ُء كذا  وْ لقد صدق  نـ   :وقال  بعُضهم ،هذه  رمحُة اَّللَّ  :قالوا . ومنهم كافرٌ  ،من  النَّاس  شاكرٌ 

   ". وكذا
{ :هذهِّ اآلية فنزلتْ  :قال ََواقِّعِّ النُُّجومِّ ُم مبِّ ْزَقُكْم أَنَُّكْم حىتَّ بلَغ }َوََتَْعُلوَن رِّ  ،}َفاَل أُْقسِّ

 .[82 - 75  :الواقعةسورة ُتَكذيِّبُوَن{ ]
 

 (.73صحيح مسلم )
 

ََواقِّعِّ النُُّجومِّ قولُه تعاََل: } ُم مبِّ يفِّ   .إِّنَُّه َلُقْرَآٌن َكرِّمٌي  .َوإِّنَُّه َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلُموَن َعظِّيٌم  .َفاَل أُْقسِّ
أَفَبَِّهَذا احْلَدِّيثِّ أَنْ ُتْم  .تَ ْنزِّيٌل مِّْن َربيِّ اْلَعاَلمِّنَي  .ًَل مَيَسُُّه إًِّلَّ اْلُمَطهَُّروَن  .كَِّتاٍب َمْكُنوٍن 

ُنو   {. َوََتَْعُلوَن رِّْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذيِّبُونَ  .َن ُمْدهِّ
 أهلِّ  على ما كان بعضُ  ،كذا وكذا  طران بنوءِّ من قال مُ  ":األمي "يف   اإلماُم الشافعيُّ قالَ 

ى  هللا صلَّ  رسولُ  كما قالَ   ،فذلك كفر ،كذا  نوءِّ  إَل أنه مطرُ  املطرِّ  ن إضافةِّ يعنون مِّ  ،الشرك
  :ومن قال ،اشيئً  وًل لغريهِّ  لنفسهِّ  ًل ميلكُ  ،خملوق والوقتُ  ،وقت ألن النوءَ  ؛مهللا عليه و سلَّ 

 

 . 1/74شرح سنن ابن ماجه ( 16) 
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 إيلَّ  أحبُّ  من الكالمِّ  وغريهُ  ،اكفرً   فال يكونُ  ، كذا  طران يف وقتِّ  مُ على معىَن  ، كذا  طران بنوءِّ مُ 
 .(17)منه
 

(36 ) 
 عبد شكور 

 
 عن املغرية بنِّ شعبَة رضَي هللا عنه قال: 

 
 ن َذنْبِّكَ مِّ  ما تقدَّمَ  له: غَفر هللُا لكَ  حىت تورََّمْت قَدماه، فقيلَ  النبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّمَ  قامَ 

   ؟وما أتخَّر
 "؟ أفال أكوُن عبًدا ش كورًا"قال: 

 
 .(2819واللفُظ له، صحيح مسلم ) (4556صحيح البخاري )

 
(37 ) 

 رواية أخرى
 

 عنها: عن عائشَة رضَي هللا عن عروة، 
 

َ   يقوُم مَن الليلِّ حىت تتَفطََّر قَدماه، فقالْت عائشُة: كانَ   أنَّ نبَّ هللاِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّمَ  ملِّ
 وما أتخَّر؟   ن َذنْبِّكَ ما تقدَّم مِّ  ، وقد غَفر هللاُ لكَ َتصَنُع هذا ي رسوَل هللا

بُّ أنْ ": قال    "؟أكون  عبًدا ش كورًا  أفال ُأح 
 . فقرَأ مث رَكع ، قامَ أن يَرَكعَ  ، فإذا أرادَ صلَّى جالًسا  حلمهُ  ا كثُ رَ فلمي 
 

 

 . 523/ 2نقلت كالمه من فتح الباري ( 17) 
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 .(2820ومنه اللفظ، صحيح مسلم ) (4557صحيح البخاري )
 

 تتفطَّر: تتشقَّق.
 

(38 ) 
 عاشوراء يوم صيام 

 
 : ن ابنِّ عباٍس رضَي هللا عنهماع
 

، فقاَل هلم  يوَم عاشوراءصياًما املدينة، فوجَد اليهوَد  قدمَ  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمَ  أن رسولَ 
 ؟  "ما هذا اليوُم الَّذي تصومون هُ " رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:

  ، افصاَمُه موَسى شكرً  ،وغرََّق فرعوَن وقوَمهُ  ،هللاُ فيه موَسى وقوَمهُ  أجَنى ،فقالوا: هذا يوٌم عظيمٌ 
  .فنحُن نصوُمه

   ". فنحُن أحقُّ وأْوىل  مبوس ى منكم"رسوُل هللاِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم:  فقالَ 
 .وأمَر بصيامِّه ، هللاِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّمفصاَمُه رسولُ 

 
 .واللفُظ له (1130صحيح مسلم )(، 3727صحيح البخاري )

ى هللا عليه  موسى صلَّ  ملتابعةِّ  وأقربُ  حنن أثبتُ : أي (مى هللا عليه وسلَّ صلَّ )  مبوسىحنن أوََل 
وأنتم خمالفون هلما يف   ،قون لكتابهومصديِّ  ، الدين  موافقون له يف أصولِّ م منكم، فإاني وسلَّ 

 .(18)والتحريف التغيريِّ 
 

 
 
 

 

 . 7/79عون املعبود ( 18) 
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(39 ) 
 نوح عليه السالم

 
وفيه كلُّ نبٍي َُييُل ، الذي رواه أبو هريرَة رضَي هللا عنه، الطويلِّ يوَم احلشريف حديثِّ الشفاعةِّ 

 ويقولوَن له: وأن مجاعًة يذهبون إَل النبيِّ نوٍح عليه السالُم ليشفَع للَخلق، اآلخر، إَل 
 
ى إىل ما حنُن  أوُل الرسل  إىل أهل  اَلرض، ومسَّاك  هللُا عبًدا شكورًا، أما تر   ّي نوُح، أنت  "

؟  أًل تشفُع لنا إىل ربّ   ؟إىل ما بلغنا ترى  أًل   ؟فيه  ك 
ُه مثل ُه، نفسي  اليوم  غضًبا مل يغضبْ   غضب  فيقوُل: ربّ   قبل ُه مثل ُه، وًل يغضُب بعد 

 ". ... نفسي، ائتوا النيبَّ صلَّى هللاُ عليه  وسلَّم  
 

واللفُظ له، ومسلم كذلك  (3162البخاريُّ يف صحيحه )الشيخان: من حديٍث رواُه  قطعةٌ 
(194).    
 

ُذريِّيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح إِّنَُّه َكاَن َعْبًدا  وقد قاَل هللا تعاََل يف نوٍح عليه الصالُة والسالم: } 
 [.3{ ]سورة اإلسراء: َشُكورًا

 
(40 ) 

 ثواب.. وعقاب
 

 عن أيب هريرة:
هُ  ًل يدخُل أحٌد اجلنَّة  إًلَّ ُأر ي  "قاَل النبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم:    ؛من النَّار  لو أساء مقعد 

هُ  وًل يدخُل النَّار  أحٌد إًلَّ ُأر ي   ،ليزداد  ُشكًرا ليكون  عليه   ؛من اجلنَّة  لو أحسن مقعد 
 ".حسرةً 

 (.6200صحيح البخاري )
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 (19)املراجع
 

ترتيب عالء الدين علي بن بلبان   / اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -
بريوت: مؤسسة  -.2ط -الفارسي؛ حققه وخرَّج أحاديثه شعيب األرانؤوط.

 ه  ]الرتاث[.1414-1393الرسالة، 

 دار الكتب العلمية ]الرتاث[. :بريوت  -.املباركفوري /حتفة اَلحوذي  -  

القاهرة: دار احلديث،   -حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.سنن ابن ماجه/  -
 د.ت.

حتقيق حممد انصر الدين األلباين؛ اعىت هبا مشهور بن حسن سنن أب داود/  -
ه  )وضمنه: صحيح   1427الريض: مكتبة املعارف،  -.2ط-آل سلمان.

 وضعيف سنن أيب داود(. 

حتقيق أمحد حممد شاكر، حممد فؤاد عبد  ي )اجلامع الصحيح(/ سنن الرتمذ -
 القاهرة: دار احلديث، د.ت.  -الباقي، إبراهيم عطوة.

حلب: مكتب املطبوعات،  -حتقيق عبدالفتاح أبو غدة. سنن النسائي/  -
 ه  ]الرتاث[.1406

بريوت: دار إحياء الرتاث،   -.2ط -.شرح النووي على صحيح مسلم -
 ]الرتاث[.ه   1392

بريوت:  -هقي؛ حتقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول.ي الب /شعب اإليان -
 ه . 1410دار الكتب العلمية، 

 = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.   صحيح ابن حبان -
بريوت؛ دمشق:  -.3ط -حتقيق مصطفى ديب البغا. /صحيح البخاري -

 ]الرتاث[.ه   1407دار ابن كثري: دار اليمامة،  
 

املراجع اليت وضع يف آخرها لفظ ]الرتاث[ هكذا بني معقوفتني، هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها مركز   (19) 
 . الرتاث للربجميات يف األردن 
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-.3ط -حممد انصر الدين األلباين. /صحيح اجلامع الصغري وزّيدته -
 ه .1410بريوت: املكتب اإلسالمي، 

 ه .1416بريوت: دار ابن حزم،  -صحيح مسلم. -
 -حممد مشس احلق العظيم آًبدي. /عون املعبود شرح سنن أب داود  -

 ]الرتاث[.ه   1415بريوت: دار الكتب العلمية،  -.2ط
بريوت: دار  -ابن حجر العسقالين.فتح الباري: شرح صحيح البخاري/  -

 ه  ]الرتاث[.1379املعرفة، 
احلاكم النيسابوري، حتقيق مصطفى عبدالقادر  /املستدرك على الصحيحني -

 ه  ]الرتاث[.1411بريوت: دار الكتب العلمية،  -.عطا
 ]الرتاث[.القاهرة: مؤسسة قرطبة  -.مسند أمحد بن حنبل -

ابن األثري؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي،   / النهاية يف غريب احلديث واَلثر  -
 ه  ]الرتاث[.1399بريوت: دار الفكر،  -حممود الطناحي.
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